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المشهد االجتماعي:  االصطفاف السياسي يعمق التصدعات الداخلية   

نبيل الصالح

تحت المجهر

  اســتطالعات مختلفــة تظهــر تصاعــًدا فــي الكراهيــة بــن اجلماعــات املتصارعــة    حتذيــرات 

مــن االســتقطاب حــول قضايــا الديــن والدولــة واحلريــات واســتقالل القضــاء      مســاٍع ميينيــة 

لعســكرة املجتمــع  

إسرائيل بعد االنتخابات: مظاهراستقطاب حول قضايا الدين والدولة واحلريات واستقالل القضاء. )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

الذهاب إلى خمس جوالت انتخابية خالل 5 أعوام يعمق التصدعات االجتماعية 

يشــكل التصــدع الدينــي )متدينن-علمانيــن( والتصــدع احلزبــي عاملــن مهمــن فــي االســتقطاب 

الداخلي

ــي«  ــة »اإلصــالح القضائ ــة بســبب خط ــات االجتماعي ــم التصدع ــن تفاق ــرات إســرائيلية م حتذي

ــرد. ــو السادســة املتف ــة نتنياه ــج حكوم ونه

تزايــد ظاهــرة العســكرة فــي املجتمــع اإلســرائيلي اليهــودي ودعــوات إلــى تســليح املدنيــن 

تدريجًيا ملواجهة املخاطر األمنية الداخلية 

مبادرات إلنشاء منظمات شبه عسكرية 
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مقدمة

تضافــرت خــالل العــام 2022، ظاهرتــان مركزيتــان شــكلتا مًعــا املشــهد االجتماعــي، ومــن املتوقــع أن 

تســتمرا فــي اإللقــاء بظاللهمــا علــى املشــهد االجتماعــي والسياســي والعالقــات الداخليــة ككل فــي املديــن القريــب 

ــم  ــي تس ــة الت ــات البنيوي ــق التصدع ــا وتعم قه ــي وتعمُّ ــتقطاب الداخل ــة االس ــد حال ــا: أواًل تزاي ــط، وهم واملتوس

املجتمــع اإلســرائيلي، وثانًيــا: تصاعــد مظاهــر العســكرة وتوســعها فــي ظــل صعــود قــوة اليمــن الكهانــي الــذي 

يقــوده إيتمــار بــن غفيــر وحزبــه "قــوة يهوديــة".

تنطوي هذه املستجدات على آثار على ثالثة مستويات:

ــي  ــع اإلثن ــاف السياســي م ــع االصطف ــن شــرقين وأشــكناز بســبب تقاط ــة ب ــات اإلثني ــق التصدع تعم  .١
واالقتصــادي وتعمــق التصــدع بــن العلمانيــن والتيــارات الدينيــة واحلريديــة.

تصاعــد االحتجاجــات وإمكانيــة تطورهــا إلــى نــوع مــن العصيــان املدنــي فــي حــال اإلصــرار علــى تنفيــذ   .2

خطــة اإلصــالح القضائــي.

توســيع التضييــق علــى الفلســطينين فــي داخــل إســرائيل والدفــع نحــو مزيــد مــن التــأزمي فــي ظــل تزايــد   .٣

ــي اليمــن الكهانــي وزارات  ــك مــع تول ــة وتقاطــع ذل العســكرة والتســلح الفــردي وإقامــة ميليشــيات مدني

ســيادية مرتبطــة بالفلســطينين فــي الداخــل

مــن جهــة أخــرى، مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن حالــة االصطفــاف واالســتقطاب الداخلــي مــن املمكــن أن تتراجــع 

فــي حــال وجــود عوامــل خارجيــة مهــددة، مثــل انتفاضــة فلســطينية أو حــرب أو أي تهديــد خارجــي، أو فــي حــال 

مت التوافــق علــى إقامــة جلنــة - كمــا يقتــرح رئيــس الدولــة - للتوصــل إلصالحــات قضائيــة متفــق عليهــا. 

أواًل: االستقطاب يعزز التصّدعات في المجتمع اإلسرائيلي

رافــق االســتقطاب عمــل حكومــة بينيت-البيــد )أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع انتخابــات 

الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين الثانــي 2022، ومــن ثــم تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة وإعالنهــا خطــة 

ــة انقــالب.  إصــالح القضــاء التــي تتعامــل معهــا املعارضــة مبثاب

ترتبــط أهميــة هــذا االســتقطاب ومــا ينطــوي عليــه مــن إســقاطات بتشــابك االصطفافــات بــن معســكرين 

)مــع نتنياهــو وضــده( بالهويــة اإلثنيــة واالقتصاديــة واأليديولوجيــة إلــى حــّد بعيــد، مــا يجعلــه مرشــًحا 

لالســتمرار والتعمــق. يصطــف فــي معســكر نتنياهــو املتزمتــون دينًيــا -احلريديــون-، واملتدينــون القوميــون مــن 

التيــار االســتيطاني احلردلــي واليمــن الكهانــي، وجــزء كبيــر مــن الشــرقين خاصــة مــن الطبقــات الدنيــا ومــن 

ســكان مــدن األطــراف وبلــدات التطويــر )غالبيتهــم شــرقيون( فيمــا يصطــف فــي معســكر مناهضــي نتنياهــو 

ــارات الوســط واليســار الصهيونــي،  العلمانيــون األشــكناز بشــكل خــاص الذيــن ينتمــون بشــكل مركــزي لتي
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ــات  ــى مؤسس ــاظ عل ــاة احلف ــن دع ــي م ــن الدوالن ــة لليم إضاف

الدولــة والفصــل بــن الســلطات.

يرتبــط االســتقطاب بالتصدعــات الداخليــة التــي تســم املجتمــع 

اإلســرائيلي بوصفــه مجتمــع مهاجريــن مــا زال ال يتمتــع بدرجــة 

ــيجه  ــى نس ــس عل ــه ممــا ينعك ــن مركبات ــس ب ــن التجان ــة م كافي

التــي  والشــرائح  الفئــات  بــن  الداخلــي  التضامــن  ومســتوى 

تشــكله. تشــمل هــذه التصدعــات التصــدع اإلثنــي واأليديولوجــي 

ــة  ــع الدول ــة وبطاب ــن والدول ــة الدي ــق بعالق ــى مســائل تتعل ــي ويتخــذ شــكل صــراع عل والتصــدع الديني-العلمان

العلمانــي وحقــوق الفــرد واحلريــات، وقيــم الدوالنيــة والعالقــات بــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة. 

يعتبــر التصــدع القومــي "بــن اليهــود وبــن ســكان البــالد األصليــن مــن الفلســطينين الذيــن باتــوا مواطنــن 

أبــرز التصدعــات التــي متيــز املجتمــع اإلســرائيلي"، وهــو أكثــر التصدعــات رســوًخا ودواًمــا بســبب تأثــره 

بعوامــل كثيــرة سياســية واجتماعيــة، داخليــة وخارجيــة علــى الســواء. يتأثــر هــذا التصــّدع بسياســات احلكومــة 

اإلســرائيلية جتــاه العــرب الفلســطينين فــي إســرائيل، وجتــاه الشــعب الفلســطيني وحقوقــه عامــة، وجتــاه أي دولــة 

عربيــة أخــرى. كذلــك يتأثــر هــذا التصــدع مبــا يحصــل فــي العالــم العربــي واإلســالمي مــن تطــورات داخليــة. هــذا 

ناهيــك عــن تضافــر عوامــل كثيــرة فــي التأثيــر االجتماعــي علــى الفلســطينين فــي إســرائيل والعالقــة بينهــم وبــن 

الدولــة ســواًء فــي اجتــاه انفــراج يقيــم اآلمــال علــى املواطنــة اإلســرائيلية، ولــو كانــت منقوصــة، وبــن احتــدام 

يــرى أنــه لــم يبــق أمــام الفلســطينين فــي إســرائيل إال االعتمــاد علــى أنفســهم فــي الدفــاع عــن حقوقهــم، فــي 

ظــل التطــورات. وهنــاك التصــّدع الطبقــي بــن األغنيــاء والفقــراء، وهــو ينعكــس فــي معطيــات الفقــر وتزايــد حــدة 

الفجــوات االقتصاديــة االجتماعيــة، كمــا ســنرى الحًقــا فــي هــذا الفصــل. وهنــاك التصــدع الدينــي بــن اليهــود 

املتزمتــن دينًيــا )احلريــدمي( وبــن الفئــات اليهوديــة العلمانيــة. وهنــاك التصــدع الطائفــي بــن اليهــود الشــرقين 

وبــن اليهــود الغربيــن )األشــكناز(، وهنــاك تصــدع سياســي أيديولوجــي بــن أحــزاب املركــز الصهيونيــة وفكــر 

ــة  ــكار الصهيوني ــغ بأف ــرة بشــكل بال ــرة املتأث ــن اليمــن اإلســرائيلي بنســخته األخي ــة وب ــل التاريخي ــة العم حرك

الدينيــة املوغلــة فــي التطــّرف السياســي والفكــري والســاعية إلــى ترســيم مالمــح املجتمــع اإلســرائيلي بالكامــل 

وفــق رؤيتهــا اليمينيــة املنغلقــة.

أشــغلت هــذه التصدعــات السياســين والباحثــن األكادمييــن فــي إســرائيل طيلــة عقــود شــكلت حقبــة الصــراع 

علــى مالمــح املجتمــع اإلســرائيلي وفتــرة اجلهــود املبذولــة للتغلــب علــى التصدعــات التــي هــّددت ســيرورة "بنــاء 

الشــعب" مــن مجموعــات مهاجريــن يهــود ذوي أصــول اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة. ومــا زال هنــاك 

اتفــاق واســع فــي األوســاط األكادمييــة )واإلعالميــة( فــي إســرائيل علــى دوام هــذه التصدعــات األساســية، علــى 

الرغــم مــن أن إســرائيل، حســب تقديــر علمــاء االجتمــاع واحملللــن السياســين واإلعالميــن، قطعــت شــوًطا جدًيــا 

ــد  ــة بينيت-البي ــل حكوم ــتقطاب عم ــق االس راف

)أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع 

انتخابــات الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين 

حكومــة  تشــكيل  ثــم  ومــن   ،2022 الثانــي 

إصــاح  خطــة  وإعانهــا  السادســة  نتنياهــو 

القضــاء التــي تتعامــل معهــا المعارضــة بمثابــة 

انقــاب.
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فــي مســعى إمتــام ســيرورة مــا يســمونه "بنــاء الشــعب" مــن مهاجريــن متباعديــن فــي جميــع مميزاتهــم الثقافيــة 

واالقتصاديــة؛ تثبيــت املالمــح األساســية لوجــه املجتمــع، واألهــم مــن هــذا وذاك حتقيــق تقــدم فــي االنتقــال مــن 

ــي  ــز التصــور الذات ــك لتعزي ــكان، وذل ــذا امل ــي ه ــخ ف ــه نشــأ وترّس ــادي وكأن ــع ع ــى مجتم ــن إل ــع مهاجري مجتم

لإلســرائيلين ولتغييــب األســئلة األساســية املرتبطــة مبالبســات قيــام الدولــة ونكبــة الفلســطينين وظــروف الهجــرة 

مــن بــالد املنبــت ومــا القــاه املهاجــرون فــي إســرائيل ال ســّيما فــي الهجــرات األولــى بعــد 1948. مــن اجلديــر 

ــد الســنة  ــس ولي ــد ولي ــة األم ــة ســيرورة طويل ــون نتيج ــات يك ــى التصدع ــرأ عل ــذي يط ــر ال باإلشــارة أن التغيي

األخيــرة أو التــي ســبقتها. 

 شــهدت الســنة األخيــرة 2022، مثــل الســنتن الســابقتن لهــا، أزمــات سياســية حــادة انعكســت فــي عــدم 

ــات  ــى إجــراء خمــس جــوالت مــن االنتخاب ــى تشــكيل حكومــات مســتقرة فــي إســرائيل، ممــا أدى إل ــدرة عل الق

ــات  ــل تضــرر الطبق ــة )مث ــا، واالقتصادي ــاء الكورون ــت وب ــي رافق ــة الت ــات الصحي ــى األزم ــة إل ــة، إضاف البرملاني

الفقيــرة( واالجتماعيــة الناجتــة عــن آثــار الكورونــا.  كمــا شــهدت هــذه الســنوات، مــن ناحيــة ثانيــة، أحــداث هبــة 

ــة إســرائيلية فــي املــدن  ــار 2021 واملواجهــات بــن الفلســطينين وقــوات األمــن اإلســرائيلي وجماعــات مييني أي

والقــرى العربيــة داخــل إســرائيل وتفاعالتهــا املتواصلــة إلــى اآلن، وكذلــك فــي القــدس العربيــة وفــي أنحــاء الضفــة 

الغربيــة. خلقــت كل هــذه األزمــات واملواجهــات انطباًعــا بــأن تصدعــات املجتمــع اإلســرائيلي أصبحــت أكثــر حــدة، 

وأكــدت مــن جديــد علــى انتشــار الشــعور بانخفــاض مســتوى التضامــن فــي املجتمــع اإلســرائيلي اليهــودي. 

ثانًيا: مؤشرات وإحصائيات حول التصدعات االجتماعية في العام

٢،١  تزايد التحذيرات من األزمة واالستقطاب الداخلي

َر رونــن بــار- رئيــس جهــاز الشــاباك فــي إســرائيل، مــن خطــورة  فــي بدايــة شــهر أيلــول مــن ســنة 2022، َحــذَّ

االنقســام والتصدعــات فــي املجتمــع اإلســرائيلي وانعــدام االســتقرار السياســي واضمحــالل القواســم املشــتركة 

التاريخيــة بــن الفئــات املختلفــة واالســتقطاب احلاصــل فــي النقــاش العــام. تهــدد هــذه اخلطــورة قــوة املجتمــع 

اإلســرائيلي ومناعتــه أمــام أعداِئــه، حســب رأيــه، كمــا تهــدد طابــع إســرائيل وصورتهــا.1 واعتبــر رئيــس الشــاباك، 

ــور  ــذا التط ــل ه ــه إســرائيل، وأردف أن مث ــذي تواجه ــًدا ال ــر تعقي ــّدي األكث ــو التح ــي ه أن التصــدع االجتماع

الســلبي مــن شــأنه أن يجعــل أعــداء إســرائيل يرونهــا ضعيفــة ممــا مينحهــم دافعيــة للعمــل ضدهــا بقــوة أكبــر.2 

وحــذر معهــد أبحــاث األمــن القومــي فــي إســرائيل INSS، الــذي ينشــغل عــادة بالتهديــدات األمنيــة التــي تواجــه 

إســرائيل، مــن التطــورات الداخليــة ذات العالقــة بالشــرخ االجتماعــي احلــاد فــي املجتمــع اإلســرائيلي واعتبرهــا 

ــد  ــر ملعه ــر االســتراتيجي األخي ــز التقري ــد رّك ــى إســرائيل.٣ وق ــدات اإلســتراتيجية عل ــّيًا للتهدي مصــدًرا أساس
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أبحــاث األمــن القومــي فــي فصــل الســاحة الداخليــة علــى حــدة االســتقطاب السياســي، االجتماعــي واالقتصــادي 

فــي 2022. وأوضــح أن التباعــد فــي املواقــف السياســية بــن معســكر اليمــن ومعســكر اليمن-الوســط )وكل مــن 

يقــف علــى يســاره( ينعكــس أيًضــا علــى املواقــف بشــأن وجــود أو عــدم وجــود تقطــب وتصّدعــات فــي إســرائيل، 

فمعســكر املركــز قلــق أكثــر مــن وجــود تقطــب وتصــّدع فــي حــن ال يلتفــت اليمــن إلــى هــذا األمــر، وال يعتبــره 

ــر  ــا أكث ــر مــن االنقســام متعلًق ــى التحذي ــة إل ــع اجلهــات األمني ــد يكــون داف ــد لتماســك املجتمــع. ق مصــدر تهدي

بأمــور تتعلــق باألمــن وبقــدرة األجهــزة األمنيــة علــى العمــل بنجاعــة أكبــر، حســب تقديراتهــا، لكــن هــذا ال يقلــل 

مــن مركزيــة وجــود التصدعــات وخطورتهــا االجتماعيــة إضافــة إلــى تأثيــره علــى ثقــة اجلمهــور مبؤسســات الدولــة، 

ــام الدميقراطــي،  ــع والنظ ــة املجتم ــي إســرائيل مبناع ــن ف ــر السياســين واألكادميي ــي نظ ــق، ف ــر متعل ــو أم وه

حســب تعريفهــم.4

٢،٢  االستقطاب كما ينعكس في االستطالعات

يبــّن اســتطالع مؤشــر التكتــل االجتماعــي فــي إســرائيل، الــذي ُيجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة الُعظمــى 

ــذا املعطــى  ــي ه ــع اإلســرائيلي متصــّدع، وف ــدون أن املجتم ــي االســتطالع )76%( يعتق ــه ف ــن رأي ــَر ع ممــن عّب

زيــادة مبقــدار 10% قياًســا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه احلالــة، حســب 

االســتطالع، فهــي القيــادة السياســية )81%(، اإلعــالم اجلديــد )7٣%(. أمــا العامــل األساســي الــذي يســاهم فــي 

توحيــد وتكتــل املجتمــع فــي إســرائيل فهــو اجليــش )%6٣(.

وبخصــوص موجــات االحتجــاج التــي شــهدتها إســرائيل فــي الســنوات األخيــرة فهــي تختلــف عــن بعضهــا 

فــي مســتوى شــرعيتها فــي نظــر اجلمهــور اإلســرائيلي. كانــت أكثــر موجــات االحتجــاج تأييــًدا تلــك التــي نظمهــا 

ــات  ــاب احلاج ــاج أصح ــا احتج ــتطلعن، يليه ــن املس ــد ٣6% م ــت بتأيي ــد حظي ــزة، وق ــط غ ــة محي ســكان منطق

ــي أو تعامــل  ــل الشــرطة لشــاب أثيوب ــاب قت ــي أعق ــي ف ــم احتجــاج اليهــود مــن أصــل أثيوب اخلاصــة )25%(، ث

ــة، يعــارض 75% مــن املســتطلعن تصرفــات مثــل  ــة ثاني ــاء األثيوبيــن )21%(. مــن ناحي الشــرطة عــادة مــع أبن

ــاء االحتجاجــات.  إغــالق الشــوارع أثن

وخلصت مديرة الفرع اإلســرائيلي لـ "رابطة مكافحة التشــهير"، 

التــي أجــرت هــذا االســتطالع، معطيــات هــذا االســتطالع بقولهــا 

ــأن املجتمــع  ــا فــي منســوب الشــعور ب ــا ملحوًظ ــاك ارتفاًع إن هن

ــج االســتطالع  ــت أن نتائ ــع متصــدع. وأضاف اإلســرائيلي مجتم

ــات  ــارك االنتخاب ــالل مع ــادت خ ــي س ــواء الت ــرت باألج ــي تأث الت

األخيــرة تتطلــب التعامــل معهــا بســرعة مــن أجــل تعزيــز مشــاعر 

االنتمــاء لــدى جميــع مركبــات املجتمــع اإلســرائيلي.

يبّيــن اســتطاع مؤشــر التكتــل االجتماعــي فــي 

إســرائيل، الــذي ُيجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة 

الُعظمــى ممــن عّبــَر عــن رأيــه فــي االســتطاع 

اإلســرائيلي  المجتمــع  أن  يعتقــدون   )%76(

متصــّدع، وفــي هــذا المعطــى زيــادة بمقــدار %10 

قياًســا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي 

تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه الحالــة، حســب 

االســتطاع، فهــي القيــادة السياســية )%81(، 

اإلعــام الجديــد )%73(.
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وفــي اســتطالع جديــد للمؤسســة نفســها، لــم ينشــر بكاملــه حتــى اآلن، وإمنــا عرضــت بعــض نتائجه األساســية 

فــي مؤمتــر إســرائيل للتكتــل االجتماعــي، تظهــر معطيــات تــدّل علــى أن االنطباع حــول تصدع املجتمع اإلســرائيلي 

َ االســتطالع أن نســبة 82% مــن اجلمهــور اإلســرائيلي تــرى أن املجتمع اإلســرائيلي متصّدع.5 يــزداد قــوة، إذ َبــنَّ

ويتضــح مــن اســتطالعات أخــرى أيًضــا أن هنالــك انطباًعــا لــدى اجلمهــور فــي إســرائيل بــأن املجتمــع منقســم 

علــى نفســه بصــورة حــادة. قبــل إدراج بعــض مــن نتائــج هــذه االســتطالعات، يجــدر بنــا أن نوضــح أننــا نتعامــل 

مــع االســتطالعات التــي تتشــابه فــي نتائجهــا حــول القضيــة التــي أمامنــا كمؤشــر علــى حــدة التصــّدع والتكتــل 

وليــس كبحــث علمــي يســتوفي جميــع مواصفــات البحــث العلمــي، كمــا أنهــا ال تزودنــا بالتفســيرات.

ــري اســتطالعات  ــذي يج ــي "املؤشــر"6 ال ــع اإللكترون ــراه املوق ــير اســتطالع أج ــال، ُيش ــبيل املث ــى س عل

متواصلــة فــي كافــة القضايــا املطروحــة علــى طاولــة التــداول العــام فــي إســرائيل أن هنالــك شــعوًرا حــاًدا 

ــة  ــكانية املختلف ــات الس ــن الفئ ــا ب ــا جدًي ــك اختالًف ــن أن هنال ــع، ويب ــام املجتم ــول انقس ــور ح ــدى اجلمه ل

بخصــوص حــدة االنقســام، فمثــاًل فــي اســتطالع نشــر فــي منتصــف 2022، تبــّنَ أن املســتطلعن مــن اليمــن 

ــة بنســبة ٣٣%.  ــوا أن إســرائيل متصدعــة جــًدا بنســبة 50% وأنهــا متصّدعــة بدرجــة قليل اإلســرائيلي أجاب

ــدون  ــن يعتق ــد االســتطالع أن نســبة الذي ــى اليســار السياســي، َوَج ــز وصــواًل إل ــا نحــو املرك ــا انتقلن وكلم

أن هنالــك انقســاًما حــاًدا ترتفــع كثيــًرا، وتــكاد تختفــي نســبة مــن أجابــوا أن إســرائيل متصدعــة بصــورة 

بســيطة. ووجــد االســتطالع أيًضــا أنــه ال يوجــد علــى كل القــوس املمتــد مــن اليســار حتــى املركــز السياســي 

ــن،  ــي اليم ــا ف ــًدا. أم ــة( ج ــة )أي متضامن ــاب أن إســرائيل متكتل ــن أج ــاءات املســتطلعن( م )حســب انتم

ــي شــاس  ــن مصوت ــاًل(، أمــا ب ــة )جــًدا أو قلي ــي الليكــود أن إســرائيل متكتل فأجــاب نحــو 11% مــن مصوت

فكانــت هــذه النســبة 6%، فيمــا يتصــدر مصوتــو "الصهيونيــة الدينيــة" -وهــم األشــد تطرًفــا نحــو اليمــن فــي 

ــي  ــة مصوت ــت غالبي ــن االنقســام والتصــّدع، أجاب ــة )25%(. وع ــأن إســرائيل متكتل ــاد ب إســرائيل – االعتق

الصهيونيــة الدينيــة بــأن إســرائيل متصدعــة قليــاًل وليســت متصدعــة جــًدا. 

ــل  ــن مجم ــل( أن 59% م ــا" )الداخ ــة "بنيم ــذي تصــدره حرك ــة ال ــج اســتطالع مؤشــر الكراهي ــرت نتائ وأظه

ــة هــي أحــد مميــزات املجتمــع اإلســرائيلي، وهــي نســبة  اإلســرائيلين عامــة يعتقــدون أن قيمــة التكافــل املتبادل

منخفضــة نســبًيا فــي تقديــر معــدي االســتطالع. تصــل هــذه النســبة بــن املتدينــن واحلريــدمي إلــى 70% وتقــل 

حتــى تصــل إلــى 49% بــن العلمانيــن. ومــن اجلديــر بالذكــر أن مقولــة "جميــع )بنــي( إســرائيل كفيلــون لبعضهــم 

البعــض" هــي مبثابــة أمــر دينــي وضعــه أهــم حاخامــات الديــن اليهــودي قبــل آالف الســنن، ومعنــاه املعاصــر هــو 

أن كل يهــودي مســؤول عــن ســالمة أخيــه اليهــودي وحياتــه. ووجــد اســتطالع الكراهيــة واالســتقطاب أن مصوتــي 

األحــزاب اليســارية هــم املجموعــة املكروهــة بالدرجــة األولــى فــي املجتمــع اإلســرائيلي. صــرح 22% مــن مجمــل 

اإلســرائيلين بأنهــم يكرهــون مصوتــي اليســار. تصــل هــذه النســبة بــن أوســاط مصوتــي اليمــن إلــى ٣0%. فــي 

املقابــل صــرح 10% مــن مصوتــي األحــزاب اليســارية بأنهــم يكرهــون أنصــار اليمــن.
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بعــض النتائــج التــي توصــل إليهــا مؤشــر الكراهيــة لــم تنشــر للجمهــور، رمبــا ألســباب ال تتــالءم مــع أهــداف 

القيمــن علــى هــذا االســتطالع، فَنشــرها األكادميــي املتخّصــص فــي علــم اجتمــاع املجتمــع جــادي طــاوب الــذي 

يعــد مــن داعمــي نتنياهــو:7 48% مــن مصوتــي الليكــود يكرهــون اليهــود "األشــكناز"، و49% مــن مصوتــي حــزب 

العمــل يكرهــون الشــرقين. صــرح 9 أشــخاص مــن كل 10 أشــخاص مــن مصوتــي حــزب "يــش عتيــد" )حــزب 

رئيــس حكومــة إســرائيل الســابق يئيــر البيــد( بأنهــم يكرهــون الشــرقين )86%(. صــرح مصوتــو ميرتــس والقائمــة 

ــن  ــي الليكــود للمواطن ــة مصوت ــم يكرهــون الشــرقين بنســبة 72%، وهــي نســبة مشــابهة لكراهي املشــتركة بأنه

ــد أصــل املجموعــة  ــد حتدي ــود األشــكناز بشــكل عــام، لكــن عن ــي أوســاط شــاس 25% يكرهــون اليه العــرب. ف

األشــكنازية يختلــف األمــر، إذ إن كراهيــة مصوتــي شــاس لليهــود مــن دول االحتــاد الســوفييتي ســابًقا تصــل 

إلــى 75%. مصوتــو ميرتــس ال يكرهــون األثيوبيــن أو العــرب نهائًيــا. و69% مــن مؤيــدي اليمــن يكرهــون العــرب، 

بينمــا 15% مــن مصوتــي املركــز يكرهونهــم. 4٣% مــن مصوتــي اليمــن واملركــز- ميــن يكرهــون األشــكناز، فــي 

حــن كراهيــة الشــرقين شــائعة أكثــر فــي أوســاط اليســار: بــن مــن يصرحــون أنهــم ينتمــون إلــى اليســار- مركــز 

7٣% يكرهــون اليهــود الشــرقين، وفــي اليســار 66% يكرهــون الشــرقين.

ــج مؤشــر  ــج مشــابهة لنتائ ــن عــن نتائ ــدمي والعلماني ــن احلري ــات ب كشــفت اســتطالعات ســابقة حــول العالق

ــوا  ــط كان ــن فق ــة نصــف العلماني ــا" أن قراب ــة "ألوم ــي منظم ــذي أجــري ف ــَد االســتطالع ال ــاًل َوَج ــة؛ مث الكراهي

ــد  ــذي أجــراه معه ــدمي. ووجــد اســتطالع "مؤشــر الشــراكة" ال ــن احلري مســتعدين للســكن بجــوار أشــخاص م

ــث وجــد هــذا  ــدأ مــن ســن مبكــرة، حي ــدمي يب ــن واحلري ــن العلماني ــب أن التباعــد ب ــل أبي ــة ت ــي جامع أكــورد ف

االســتطالع أن اآلراء املســبقة جتــاه احلريــدمي تنتشــر بــن ثلــث أبنــاء الشــبيبة مــن العلمانيــن اليهــود مقارنــة بـــ 

ــة نفســها جتــاه العلمانيــن. ــدى احلريــدمي مــن الفئ 7% فقــط ل

وكمــا هــو معــروف، فــإن التصــّدع بــن احلريــدمي وباقــي الفئــات فــي املجتمــع اإلســرائيلي يتــرك أثــره الســلبي 

علــى كافــة مجــاالت احليــاة فــي املجتمــع اإلســرائيلي فهــو يؤدي إلــى أزمات سياســية ومشــاكل قانونيــة ومواجهات 

عنيفــة أحياًنــا، وفــي جميــع احلــاالت الكثيــر مــن التوّتــر. مثــل هــذا احلــال يتــرك املجتمــع فــي اخللــف ومينــع اإلثراء 

ــه مينــع تطــور املجتمــع تطــوًرا ســليًما، حتــى فــي  املتبــادل إذ َتهتــم كل فئــة مبــا لهــا ومــا لديهــا فقــط. هــذا كل

مجــاالت االقتصــاد واإلنتــاج، بســبب عــدم قيــام كل الفئــات بتوظيــف قدراتهــا ومقدراتهــا، وانعــدام تبــادل املعرفــة 

واملهــارات فــي املجــاالت املختلفــة.

ــُبل لإلســهام فــي تخفيــف التوتــر، حســب العديــد مــن املختصــن فــي العلــوم االجتماعيــة وفــي  ميــر أحــد السُّ

االقتصــاد، علــى نحــو خــاص، عبــر التربيــة والتعليــم منــذ الصغــر. وهنــاك أبحــاث حــول املجتمــع احلريــدي تبــنِّ 

أن هنــاك نحــو 40% مــن أبنــاء هــذا املجتمــع،8 الذيــن ميكــن تســميتهم باحلداثيــن، الذيــن يختلفــون عــن باقــي 

الفئــات احلريديــة فــي مســتوى التشــّدد الدينــي واالجتماعــي، وفــي اندماجهــم فــي ســوق العمــل والتعليــم العالــي 

ــدمي  ــع األساســية للطــالب احلري ــم املواضي ــة تعلي ــون فــي فهمهــم ألهمي وســلك التوظيــف احلكومــي، كمــا يختلف
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فــي املــدارس، وغيــر ذلــك. ومــن املنطقــي االعتقــاد أن مثــل هــذه الفئــة تســتطيع أن حتــدث تغييــًرا فــي املجتمــع 

ــال  ــاة األجي ــد تناســب حي ــم تع ــره" ل ــع وتكفي ــق "الهجــرة مــن املجتم ــًدا مــن أن طري ــات متأك ــذي ب ــدي ال احلري

ــة مثــل املســاواة فــي احلقــوق واعتمــاد  ــم ضروري ــد مــن قبــول ضــرورة تبنــي ِقَي ــه ال ب ــِه، وأن الناشــئة مــن أبناِئ

التعليــم وأمنــاط حيــاة تضمــن قنــوات تطــور اجتماعــي واقتصــادي.9

ــع اإلســرائيلي متصــدٌع جــًدا،  ــأن املجتم ــاع أو الشــعور ب ــه االنطب ــاذا ميكــن أن ُيســفر عن ــا م ــس واضًح لي

وجتــارب املاضــي فــي إســرائيل تعــّزز هــذا االســتنتاج. إذ ميكــن أن يــؤدي تهديــد خارجــي إلســرائيل )حســب 

ــي. وميكــن، فــي املقابــل، علــى طريقــة  ــة التصــّدع واســتبدالها بتكتــل وتضامــن داخل ــى تعليــق حال تعريفهــا( إل

ــى تصــّدع  ــه إل ــوءة التــي حُتقــق نفســها أن يقــود الشــعور بوجــود تصــّدع إلــى حتقــق هــذا الشــعور وحتول النب

حقيقــي، ألنــه مــن الطبيعــي أحياًنــا أن يزيــد منســوب تعّصــب الفئــات املختلفــة النتماءاتهــا والتزامهــا مبــا ُيطلــب 

منهــا، وهــذا أمــر ال ُيســتهان بنتائجــه املمكنــة.

رمبــا مــن املبكــر التنبــؤ مبــا ســتكون عليــه نتائــج االنتخابــات األخيــرة وتشــكيل احلكومــة اجلديــدة علــى 

ــة التضامــن فــي املجتمــع اإلســرائيلي، مــع أن هنالــك مــن يجزمــون بــأن نتائــج االنتخابــات األخيــرة  حال

ــة إســرائيل،  ــق بهوي ــا يتعل ــي كل م ــود اإلســرائيلين ف ــي أوســاط اليه ــق ف ــادة القل ــى زي ــؤدي إل ســوف ت

وذلــك علــى خلفيــة التصّدعــات بــن اليمــن وبــن املركــز و"اليســار" علــى اخلارطــة السياســية اإلســرائيلية، 

واحتــدام التوتــر بــن املتدينــن والعلمانيــن اليهــود حــول 

ســعي األحــزاب املتدينــة املعلــن إلــى تعزيــز الطابــع اليهــودي 

لهويــة إســرائيل، علــى حســاب مركبــات هويتهــا األخــرى، 

ليــس فقــط فــي املجــال السياســي وتوســيع االســتيطان وقمــع 

الفلســطينين فــي جميــع أرجــاء فلســطن وبضمنهــا املواطنــن 

ــرض منــط  ــّي وف ــي املجــال االجتماع ــي إســرائيل، وإمنــا ف ف

حيــاة ملتــزم بأحــكام الشــريعة اليهوديــة فــي احلّيــز العــام، فــي 

قضايــا مثــل قدســّية يــوم الســبت وتعطيــل احليــاة العامــة خاللــه، قضيــة اإللــزام بقواعــد الطعــام احلــالل فــي 

املؤسســات العامــة، االلتــزام بأحــكام الديــن فــي مــا يتعلــق بالــزواج والعائلــة والتشــدد فــي شــروط عمليــة 

التهويــد الدينــي لفئــات مــن املهاجريــن اليهــود إلــى إســرائيل وغيرهــا.10 ومــن اجلديــر بالذكــر أن الــوزراء 

ــى إجــراء  ــدؤوب عل ــل ال ــة بالعم ــد تشــكيل احلكوم ــدأوا بع ــة ب ــة الديني ــدمي والصهيوني ــن أحــزاب احلري م

التغييــرات التــي وعــدوا بهــا فــي هــذه األمــور.

احلكومــة اجلديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر ميينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى املنــاخ 

ــى املناعــة  ــور إســقاطات عل ــذه األم ــون أن له ــّدر احمللل ــة. ويق ــات املختلف ــن الفئ ــى التصّدعــات ب السياســي وعل

االجتماعيــة إلســرائيل.11

الحكومــة الجديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر 

يمينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى المنــاخ السياســي وعلــى التصّدعــات 

المحللــون  ويقــّدر  المختلفــة.  الفئــات  بيــن 

المناعــة  علــى  إســقاطات  األمــور  لهــذه  أن 

إلســرائيل االجتماعيــة 
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ا: تزايد مظاهر عسكرة المجتمع
ً
ثالث

ــش  ــة اجلي ــول مركزي ــه ح ــع كلّ ــي املجتم ــاع ف ــك إجم ــًدا، وهنال ــو ُمَعســكر ج ــع اإلســرائيلي ه املجتم

والعســكر، يشــمل أجــزاء واســعة ممــن يســمون أنفســهم "اليســار اإلســرائيلي" الذيــن ميجــدون اجليــش 

رمبــا أكثــر مــن اليمــن.12 فــي إســرائيل، روح جمعيــة )ethos( معســكرة حتتــوي علــى مضامــن وأفــكار 

ــوق الســكان  ــوق اإلنســان أو تشــّجعه، وال ســّيما حق ــرق حق ــي تشــرعن خ ــوة الت ــن بالق ــات تؤم وتوجه

ــة، حســب  ــرائيلية مرتبط ــكرة اإلس ــالل. العس ــع واالحت ــا تشــجع القم ــا أنه ــداء، كم ــرون أع ــن يعتب الذي

ــل  ــر قاب ــة الصــراع اإلســرائيلي-العربي كصــراع غي ــغ1٣ – برؤي ــاروخ كيمرلين ــاع ب ــم االجتم ــل عال حتلي

للحــل، أو كمصيــر ال مفــر منــه. إنهــا تغــذي االســتقواء العســكري علــى الفلســطينين الذيــن اعتــاد 

اإلســرائيليون علــى رؤيتهــم مــن خــالل فوهــة البنــادق، حتــى عندمــا ال يلبســون الــزي العســكري.14إحدى 

األفــكار األساســية فــي العســكرة اإلســرائيلية هــي أن القــوة العســكرية هــي أداة أساســية فــي املجتمــع 

وهــذا أمــر مســتحٌب فــي إســرائيل يقلــل مــن احتمــاالت توجيــه لــوم أو انتقــادات مــن قبــل اجلمهــور للجيــش 

ــوات األمــن اإلســرائيلية.15 ولق

اليمن االستيطاني يعّمق العسكرة. )إ.ب.أ(
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تتميــز إســرائيل بالكثيــر مــن مظاهــر العســكرة: وجــود مكثــف لرجــال الشــرطة واجلنــود فــي الشــوارع، العديــد 

ــد  ــارة والسياســة بع ــل االقتصــاد والتج ــاالت مث ــة املج ــي كاف ــة ف ــوؤون مناصــب مهم ــش يتب ــاط اجلي ــن ضب م

إنهــاء خدمتهــم العســكرية، والكثيــر مــن القــرارات السياســية تتخــذ وفــق آراء مستشــارين عســكرين. كثيــر مــن 

اإلنتاجــات الثقافيــة اإلســرائيلية متتلــئ باالســتعارات والتشــبيهات العســكرية، واملعســكرات منتشــرة داخــل املــدن 

وبينهــا. توجهــات وتصرفــات معســكرة كامنــة فــي األســس العميقــة للمجتمــع اإلســرائيلي. 

تشــمل العســكرة منظومــة مــن القيــم واملعتقــدات التــي تــرى أن اســتعمال القــوة العســكرية أداة مناســبة حلــل 

قضايــا سياســية وامتــالك قــوة سياســية. تقــوم العســكرة علــى املواجهــة بــداًل عــن التســوية، وكثيــًرا مــا تقــود إلــى 

شــن حــروب علــى مــا تأتــي بــه مــن ويــالت ومصائــب.

عمليــة العســكرة االجتماعيــة هــي نشــر العقيــدة األمنيــة كأيديولوجيــا وتزايــد تأثيــر اجليــش كمؤسســة اجتماعيــة. 

تــؤدي هــذه العمليــة إلــى انتشــار منــاخ اجتماعــي يجعــل املواطنــن مســتعدين لتقبــل احلــرب وإعطــاء الشــرعية لــكل 

خطــوة أمنيــة، والنظــر إلــى مركزيــة اجليــش كأمــر طبيعــي، وإلــى اعتبــار احللــول العســكرية لقضايــا سياســية أمــًرا 

منطقًيــا ومقبــواًل. جتــري عمليــة العســكرة بشــكل مرحلــي، خطــوة وراء خطــوة، وهــي تــؤدي إلــى أن يصبــح األشــخاص 

مؤمنــن باألفــكار العســكرية وخاضعــن لهــا. وكلمــا كانــت ســيطرة العســكرة علــى الفــرد واملجتمــع أكبــر يكــون قبــول 

اجليــش وعقيدتــه األمنيــة وحاجاتــه اللوجســتية واملاليــة، وأســاليبه أكبــر، وأكثــر شــرعية، وأهميــة. تــؤدي العســكرة إلــى 

تغييــر ثقافــي، فكــري، مؤسســاتي واقتصــادي. إنهــا تتغلغــل فــي مجــرى احليــاة اليوميــة.

يتأثــر املواطنــون كثيــًرا مــن ســيرورة العســكرة فتنعكــس فــي أمنــاط تفكيرهــم وســلوكهم. يتغلغــل منــط التفكيــر 

واإلدراك العســكري فــي ذهنيــة األفــراد وكأنــه أمــر مفهــوم ضمًنــا ومقبــول دون حتفــظ لــدى اجلميــع، دون فــرق 

ــدور حــول  ــي ت ــارات الت ــارات العســكرية واالعتب ــي. االعتب ــي أو الطبق ــي التوجــه السياســي أو االنتمــاء احلزب ف

األمــن القومــي تصبــح أولويــة وفوقيــة مقارنــة بــأي اعتبــار آخــر. وتصبــح هــذه االعتبــارات جــزًءا مــن املبــادئ 

التــي تنّظــم حيــاة اجلماعــة.16 

ــا  ــادة عســكرة املجتمــع، وهم ــن بزي ــن متعلقت ــن اثنت ــرة 2021-2022، شــهدت إســرائيل ظاهرت خــالل الفت

ــود، وإنشــاء تنظيمــات )أو ميليشــيات( عســكرية. ــن اليه الدعــوات لتســليح املواطن

3.١  تسليح المدنيين

فــي أعقــاب عــدد مــن العمليــات الفلســطينية الفردّيــة املتتاليــة التــي ُنفــذت فــي شــهر آذار 2022، وُقِتــَل فيهــا 

11 إســرائيلًيا، حــثَّ رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية آنــذاك نفتالــي بينيــت املواطنــن اإلســرائيلين الذيــن ميتلكــون 

تراخيــص علــى حمــل أســلحتهم عنــد خروجهــم مــن بيوتهــم. كان ذلــك فــي خطــاب إلــى اجلمهــور بعــد عمليــة بنــي 

بــراك بتاريــخ 2022/٣/٣0. وأعلــن بينيــت فــي هــذه الكلمــة املوجهــة إلــى اجلمهــور أنــه أصــدر تعليماتــه لقيــادة 

اجليــش للســماح جلميــع اجلنــود ذوي مســتوى تدريــب معــن فمــا فــوق مبغــادرة قواعدهــم العســكرية إلــى بيوتهــم، 
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وقــت إجازاتهــم، وهــم يحملــون أســلحتهم. وأضــاف بينيــت: "إننــا نتــدارس إقامــة إطــار أكبــر النخــراط متطوعــن 

مــن املواطنــن الراغبــن فــي مــد يــد املســاعدة والعــون".17 ودعــا وزيــر األمــن الداخلــي بارليــف املواطنــن إلــى 

التطــوع فــي أطــر أجهــزة األمــن املختلفــة لإلســهام فــي مواجهــة اخلطــر. عّبــر الكثيــر مــن السياســين، ال ســيما 

مــن أحــزاب اليمــن التــي جلســت علــى مقاعــد املعارضــة فــي تلــك الفتــرة عــن مواقــف مؤيــدة لقيــام املواطنــن 

بحمــل الســالح، وكان بينهــم مــن قــال إن إســرائيل بحاجــة إلــى 200 ألــف مواطــن يحملــون الســالح ويقفــون إلــى 

جانــب قــوات األمــن فــي الدفــاع عــن األمــن فــي املــدن واألحيــاء.18

فــي األيــام التاليــة لهــذا اخلطــاب املصــور لبينيــت طــرأ ارتفــاع كبيــر علــى طلبــات املواطنــن اإلســرائيلين املقدمــة 

إلــى وزارة األمــن الداخلــي للحصــول علــى تراخيــص ســالح شــخصي، َوصــل، خــالل أســبوع، إلــى نحــو 40 ضعــف 

معــدل الطلبــات اليوميــة لتراخيــص الســالح فــي إســرائيل. قبــل عمليــة مدينــة بئــر الســبع فــي الثانــي والعشــرين مــن 

شــهر آذار 2022 كان معــدل عــدد الطلبــات اليوميــة نحــو 60 طلًبــا. ارتفــع هــذا العــدد فــي اليــوم نفســه الــذي نفــذت 

هــذه العمليــة )ُقتــل فيهــا 4 أشــخاص( إلــى 14٣ طلًبــا، ومــن يومهــا هنــاك ارتفــاع مّطــِرد يومًيــا. بعــد ذلــك بأيــام 

قليلــة، وحتديــًدا بعــد عمليــة اخلضيــرة التــي نفذهــا فلســطينيان مــن ســكان أم الفحــم، فــي الســابع والعشــرين مــن 

آذار، َوَصــل عــدد طلبــات املواطنــن للحصــول علــى رخصــة ســالح إلــى ٣6٣ طلًبــا، ُقّدَمــت علــى الفــور بعــد العمليــة 

التــي نفــذت فــي ســاعات املســاء. تضاعــف هــذا العــدد فــي اليــوم التالــي ليصــل إلــى 792 طلًبــا.

بعدهــا بيومــن، وحتديــًدا فــي يــوم الثالثــاء 29/٣/2022 بعــد عمليــة بنــي بــراك، ارتفــع عــدد الطلبــات إلــى 

ــلحة  ــازة أس ــات حلي ــدد الطلب ــل ع ــد وص ــى 177٣ طلًبا.19وق ــل إل ــي ليص ــوم التال ــي الي ــع ف ــا، وارتف 956 طلًب

ــا.20 ــى 29698 طلًب ــار 2022 إل ــن شــهر آذار وشــهر أي شــخصية ب

عملّية بني براك
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ــازة وحمــل ســالحهم  ــى حي ــود عل ــن اليه ــال املدني ظاهــرة إقب

الشــخصي، والقفــزات الكبيــرة فــي عــدد طلبــات احلصــول علــى 

تراخيــص الســالح هــي أمــر معــروف ومرئــي فــي احليــز العــام في 

إســرائيل عــادة وال ســّيما فــي فتــرات التوتــر األمنــي، فمثــاًل بعــد 

هبــة أيــار 2021 - أي خــالل شــهر حزيــران 2021- ارتفــع عــدد 

الطلبــات إلــى 6525 طلًبــا، انخفضــت فــي شــهر متــوز التالــي إلــى 

1424 طلًبــا، وواصلــت االنخفــاض لتصــل 666 طلًبــا فقــط، بعــد 

فتــرة هــدوء نســبي. عــادة، يســتغرق البحــث فــي طلــب احلصــول علــى رخصــة ســالح أســبوعن، اعتبرهمــا وزيــر 

األمــن الداخلــي فتــرة طويلــة، فأمــر علــى خلفيــة ازديــاد الطلبــات األخيــرة بضــرورة جتــاوز العراقيــل البيروقراطيــة 

وتقصيــر املــدة. هــذا مــع اإلشــارة إلــى أنــه عــادة يرافــق تســاهل اجلهــات الرســمية فــي تشــجيع وتســهيل شــروط 

حيــازة األســلحة قلــق مــن تفاقــم العنــف األهلــي داخــل إســرائيل، وحديــث عــن ضــرورة اتخــاذ تدابيــر وحتديــد 

ــة تســهيالت  ــى الســالح، مــع إضاف ــي املتقدمــن للحصــول عل ــوب اســتيفاؤها ف ــر املطل بعــض الشــروط واملعايي

للجنــود املســرحن حديًثــا.

مــن جهــة ثانيــة لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح املجتمــع وللتحذيــر مــن خطــورة انتشــار األســلحة، وإذا 

ُوِجــَدت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن تكاثــر األســلحة بــن أيــدي املواطنــن فقــد جتاهلــت األســباب 

السياســية واألمنيــة املتعلقــة باالحتــالل وقمــع الفلســطينين، وركــًزت علــى ســالمة املجتمــع اإلســرائيلي نفســه،21 

فمثــاًل طالبــت جمعيــة حقــوق املواطــن بتحديــد عــدد التراخيــص بحجــة أن امتــالء الشــوارع بالســالح ليــس احلــل 

وإمنــا املشــكلة بحــّد ذاتهــا حيــث ال يجــوز جتاهــل مخاطــر مثبتــة تنجــم عــن الســالح املوجــود فــي أيــدي املواطنــن 

ــل داخــل  ــن االنتحــار وحــاالت القت ــل الســالح وب ــة بــن ســهولة ني ــة مثبت ــك عالق ــن.22 وأضافــت أن هنال العادي

العائلــة.2٣ 

ــي شــهر آب 2021 أن  ــي الكنيســت اإلســرائيلي، نشــر ف ــات ف ــز البحــث واملعلوم ــه مرك ــر وضع ــد تقري ويفي

فــي إســرائيل قرابــة 204 آالف قطعــة ســالح مرخصــة ميلكهــا مواطنــون عاديــون ومؤسســات رســمية وشــركات 

حراســة، وهــذا ال يشــمل طبًعــا الســالح املوجــود فــي حــوزة رجــال اجليــش والشــرطة.24 مــن جهــة ثانيــة، يقــول 

التقريــر نفســه إنــه ليــس مــن املمكــن إحصــاء قطــع الســالح منتهيــة فتــرة الترخيــص أو غيــر املرخصــة، وبالتالــي 

هــي غيــر قانونيــة أيًضــا، وعددهــا يقــدر بعشــرات اآلالف.

ــع ســالحهم  ــى الشــارع م ــى اخلــروج إل ــن إل ــه، املواطن ــن حكومت ــره م ــت، وغي ــة بيني ــس احلكوم ــوة رئي دع

الشــخصي تذكــر مبواقــف ميينيــة منتشــرة فــي أكثــر مــن دولــة، وال ســيما موقــف احملافظــن اجلمهوريــن فــي 

الواليــات املتحــدة الذيــن يحتمــون بالبنــد الثانــي مــن دســتور أميــركا الــذي يضمــن حــق حمــل الســالح، وينطلــق 

مــن فكــرة أن املجتمــع املســلح يحافــظ علــى نفســه ضــد أعداِئــه، مــع أن مــا يشــهده املجتمــع األميريــي، فــي أوقــات 

لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح المجتمــع 

وإذا  األســلحة،  انتشــار  خطــورة  مــن  وللتحذيــر 

ُوِجــَدت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن 

فقــد  المواطنيــن  أيــدي  بيــن  األســلحة  تكاثــر 

تجاهلــت األســباب السياســية واألمنيــة المتعلقــة 

علــى  ت 
ً
وركــز الفلســطينيين،  وقمــع  باالحتــال 

نفســه. اإلســرائيلي  المجتمــع  ســامة 
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ــاء فــي املــدارس والســاحات العامــة ينتــج عــن ســهولة احلصــول  ــى أبري ــة، مــن أحــداث إطــالق النــار عل متقارب

ــا أو عنصريــن يقدســون العنــف وميارســونه.  علــى الســالح واالحتفــاظ بــه، حتــى مــن قبــل أنــاس مختلــن عقلًي

وهــو موقــف تبنتــه حكومــات إســرائيل املتتاليــة منــذ ســنوات، انطالًقــا مــن قناعــة بــأن مــن حــق كل مواطــن أن 

ــي  ــة ف ــة األمني ــن املناع ــا م ــن اإلســرائيلين املســلحن يشــكلون جــزًءا مهًم ــه وأن املواطن ــه وأمالك ــي حيات يحم

ــم، ال تســتطيع أن  ــي رأيه ــة، ف ــن الدول ــي األســاس، لك ــة ف ــة الدول ــي مهم ــذه ه ــح أن ه ــة إســرائيل. صحي دول

تكــون حارســة لــكل شــخص لذلــك مقدرتهــا علــى تقــدمي احلمايــة محــدودة. لذلــك، وفــي واقــع مواجهــة "اإلرهــاب" 

كمــا يدعــي اليهــود فــي البــالد، يصبــح مــن املهــم جــًدا منــح كل مواطــن حــق حيــازة الســالح لكــي يهتــم بأمانــه 

الشــخصي.25

نتائــج هــذه الدعــوة قــد تعــود بقتــل العديــد مــن العــرب فــي الشــوارع، لكــن ميكــن أيًضــا أن تــؤدي إلــى ازديــاد 

محــاوالت ســرقة األســلحة اخلاصــة، كذلــك ميكــن أن يــؤدي اســتعمال أنــاس لســالحهم الشــخصي دون خبــرة 

ودرايــة وتدريــب إلــى إصابــة مواطنــن يهــود أثنــاء اســتهداف ُمهاجــم عربــي أو أي شــخص عربــي آخــر، كمــا 

حــدث مــراًرا فــي الســنة املاضيــة. هــذا ناهيــك عــن أن التعامــل مــع الســالح كوســيلة مشــروعة قــد يحولــه إلــى 

وســيلة عاديــة حلــل النزاعــات عامــة ومنهــا النزاعــات العائليــة.

٣.2 إقامة تنظيمات يهودية شبه عسكرية

خــالل هــذه الســنة، بــادرت قــوى مــن اليمــن أبرزهــا أعضــاء فــي حــزب "قــوة يهوديــة" الــذي يقــوده وزيــر األمــن 

القومــي بــن غفيــر إلــى إقامــة تنظيمــات مســلحة فــي أكثــر مــن منطقــة فــي البــالد تأخــذ علــى عاتقهــا، علــى نحــو 

غيــر قانونــي، صالحيــة ســلطوية محــددة وواضحــة هــي حراســة أمــن اجلمهــور واحلفــاظ علــى األمــن العــام. فــي 

الســنتن األخيرتــن، علــى األقــل، ومنــذ الفتــرة التــي مّهــدت النــدالع أحــداث هبــة أيــار 2021 ثــم بعدهــا بشــكل 

بــارز، وكلمــا شــاع شــعور بانعــدام األمــن الشــخصي يخــرج إلــى الشــوارع مئــات املســلحن دون عمليــة جتنيــد 

محــّددة أو تأهيــل للمهــام التــي يأخذونهــا علــى أنفســهم، ودون أي إطــار يشــرف عليهــم ويوّجههــم. وقــد رأينــا 

هــذا األمــر خــالل مواجهــات هبــة أيــار عندمــا شــاركت مجموعــات مــن املســتوطنن فــي الضفــة الغربيــة وناشــطون 

مــن اليمــن فــي املــدن اليهوديــة املختلفــة فــي املواجهــات إلــى جانــب الشــرطة فــي اقتحامهــا البيــوت فــي األحيــاء 

العربيــة فــي املــدن املختلطــة واالعتــداء علــى العــرب فــي شــوارع املــدن اليهوديــة.26 

ــن  ــة، كمــا يعل ــم أمنــي أو مليشــيا حقيقي ــة بارئيــل" وهــو تنظي ــرة، ُأقيمــت فــي النقــب "دوري فــي الســنة األخي

هــذا التنظيــم علــى صفحتــه فــي االنترنــت، وتضــم "دوريــة بارئيــل" التــي أقامهــا عضــو الكنيســت أملــوغ كوهــن، 

ــن  ــرة عــن حــزب ب ــات األخي ــي االنتخاب ــد انتخــب للكنيســت ف ــف، وق ــة وســلوكه العني ــه اليميني املعــروف مبواقف

ــن ُيدعــون فــي موقــع  ــة فــي اجليــش اإلســرائيلي، الذي ــات املتطوعــن مــن خريجــي الوحــدات القتالي ــر،27 مئ غفي

الدوريــة اإللكترونــي بـــ "محاربــن".28 متنــح الدوريــة ألعضائهــا صالحيــات مثــل إجــراء تفتيــش، أو اعتقــال، أو 

احتجــاز، أو صالحيــات أخــرى موازيــة لصالحيــات رجــال الشــرطة، وهــم يعملــون فــي منطقــة بئــر الســبع، عومــر، 



150
تقـريـر "مـدار"  

2023

لهابيــم، دميونــا وبلــدات أخــرى فــي النقــب، وال يحتــاج املــرء إلــى جهــد كبيــر لكــي يعــرف أن التهديــد الــذي يدعيــه 

ناشــطو الدوريــة يأتــي مــن طــرف املواطنــن العــرب فــي منطقــة النقــب.

ليســت دوريــة بارئيــل ظاهــرة فريــدة فــي املشــهد اإلســرائيلي فــي الســنوات األخيــرة، فهنــاك تنظيمــات يهوديــة 

أخــرى تعتمــد األســاليب نفســها وتعــادي الفلســطينين فــي أماكــن كثيــرة، مثــل تنظيــم "لهافــا"، و "جلنــة إنقــاذ 

النقــب". وقبيــل إقامــة "دوريــة بارئيــل" بأســبوعن أعلــن عــن تأســيس "تنظيــم حراســة اللــد" وهــو تنظيــم مؤلــف 

مــن يهــود مســلحن، يســعى، حســب تصريــح مؤسســيه، إلــى جتنيــد أمــوال لشــراء ســيارات تتجــول فــي املدينــة 

باالشــتراك مــع دوريــات الشــرطة، وإلــى إقامــة قــوة أمنيــة تكــون جاهــزة لالنتشــار واالنقضــاض خــالل دقائــق 

بواســطة عشــرات املتطوعــن الذيــن يتلقــون تدريًبــا عســكرًيا مالئًمــا.29 

ومــن املتوقــع أن حتصــل مثــل هــذه التنظيمــات علــى دعــم وتشــجيع، بعــد أن اســتلم بــن غفيــر وزارة األمــن 

الداخلــي التــي ســميت الحًقــا وزارة األمــن القومــي، ال ســيما فــي النقــب، حيــث املبــادر إلقامــة التنظيمــات مــن 

حــزب بــن غفيــر وزميلــه املقــّرب الــذي يشــاركه األفــكار نفســها بخصــوص مــا يســمونه غيــاب احلاكميــة أو التحكــم 

فــي النقــب.

ــي  ــة املوجــودة الت ــات املدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

ــوم،  ــرب الي ــى الع ــون" عل ــرض القان ــي "ف ــح نفســها احلــق ف متن

فالظاهــرة واســعة تبــدأ مبجموعــات "واتســاب" فــي األحيــاء فــي 

ــل  ــات واســعة مث ــى تنظيم ــة وصــواًل إل ــة واملختلط ــدن اليهودي امل

هشــومير  تنظيــم  اجلديــد،  احلــارس   – هحــداش"  "هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عاًمــا، وهــو تنظيــم املتطوعــن األقــدم 

واألكبــر. يحصــل متطوعــو التنظيــم علــى تأهيلهــم فــي دورات 

رســمية حلــرس احلــدود، وهــم يعملــون بشــراكة مــع الشــرطة فــي 

ــة.  ــال الزراع ــي تط ــة الت ــال اإلجرامي ــة األعم مواجه

ــة  ــات المدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

فــي  الحــق  نفســها  تمنــح  التــي  الموجــودة 

»فــرض القانــون« علــى العــرب اليــوم، فالظاهــرة 

فــي  »واتســاب«  بمجموعــات  تبــدأ  واســعة 

والمختلطــة  اليهوديــة  المــدن  فــي  األحيــاء 

 إلــى تنظيمــات واســعة مثــل »هشــومير 
ً
وصــوال

هحــداش« – الحــارس الجديــد، تنظيــم هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عاًمــا، وهــو تنظيــم 

واألكبــر األقــدم  المتطوعيــن 
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إجمال

ــه  ــذي أنتجت ــد احلســم السياســي ال ــرة، بع ــرة قصي ــالم لفت ــون والسياســيون واملشــتغلون باإلع ــد احمللل اعتق

ــة  ــة حكوم ــدرة إقام ــق ق ــة، وحتّق ــة الديني ــدمي والصهيوني ــود واحلري ــح الليك ــرة لصال ــة األخي ــات البرملاني االنتخاب

ثابتــة واســتقرار فــي احلكــم، أن حالــة االســتقرار النظامــّي بعــد تشــكيل احلكومــة مــن ائتــالف يبــدو متماســًكا 

واالنشــغال بتنظيــم شــؤون االقتصــاد واملجتمــع والعالقــات اخلارجيــة بعــد فتــرة صعبــة ســوف تخّفــف مــن حــدة 

التصدعــات االجتماعيــة عامــة وعلــى رأســها التصــّدع السياســي، ومــن مظاهــر انفــالت فــي أوســاط أتبــاع تيــار 

الصهيونيــة املتدّينــة. لــم يصمــد هــذا التفــاؤل الســاذج إال أياًمــا معــدودة، فمــا أن قامــت احلكومــة اجلديــدة حتــى 

انطلقــت بقــوة نحــو تنفيــذ مخططــات وبرامــج تتناســب مــع توجههــا السياســي الــذي يتلخــص فــي ترســيخ الطابــع 

اليهــودّي إلســرائيل، وتنصــاع ملطالــب احلريــدمي والصهيونيــة املتدينــة. مــن هــذ اخلطــوات االنقــالب علــى محكمــة 

العــدل العليــا وتقليــص صالحياتهــا باعتبارهــا، فــي نظــر الليكــود وحلفائــه، عائًقــا أمــام الكنيســت واحلكومــة فــي 

تنفيــذ سياســتهما، فــرض قيــود علــى حريــة الصحافــة، إلغــاء تغييــرات أجرتهــا احلكومــة الســابقة وغيرهــا. 

ــارك  ــبوعية يش ــرات أس ــت مظاه ــض، فانطلق ــكر املناه ــن املعس ــة م ــات معارضــة شرس ــذه املخطط ــت ه الق

ــي  ــع املدن ــون والقضــاء ومؤسســات املجتم ــي شــؤون القان ــدت أوســاط مختصــة ف ــا عشــرات اآلالف وجتّن فيه

وفنانــون وأدبــاء وعاملــون فــي مجــاالت اقتصاديــة للوقــوف فــي وجــه احلكومــة التــي ازدادت إصــراًرا علــى تنفيــذ 

مخططاتهــا. يؤكــد كل طــرف أنــه ال تراجــع أمــام الطــرف اآلخــر بتصريحــات نارّيــة مناكفــة وهــو مــا يزيــد مــن 

حــدة التصدعــات كمــا نشــهدها فــي التصريحــات والســلوكيات مــن األطــراف املختلفــة. لكنــه مــا زال ســابًقا ألوانــه 

التنبــؤ مبــا ستســفر عنــه هــذه احلالــة.

يســتطيع املتابــع للمشــهد العــام أن يالحــظ القلــق العــام مــن الوضــع القائــم فــي تصريحــات بعض الشــخصيات 

التمثيليــة غيــر احملســوبة مباشــرة علــى األحــزاب السياســية املتنافســة مثــل رئيــس إســرائيل أو رئيســة احملكمــة 

العليــا وقضاتهــا واملستشــارة القضائيــة للحكومــة وأدبــاء بارزيــن حتدثــوا عــن خطــورة تراجــع مســتوى التضامــن 

والتماســك داخــل املجتمــع وضعــف شــعور اإلســرائيلين باالنتمــاء إلــى الدولــة واالنخفــاض فــي منســوب التفــاؤل 

اجلماعــي بخصــوص مســتقبل إســرائيل والعيــش املشــترك فيهــا، جــّراء التوتــرات.
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الهوامش

هــذا التصريــح لرئيــس جهــاز أمنــي ُمهــم فــي إســرائيل أثــار ضجــة إعالميــة والكثيــر مــن التعقيبــات املعارضــة وأخــرى املؤيــدة. فــي كل احلــاالت كان هنــاك اســتغراب   1

ع املجتمــع، علــى اعتبــار أن األمــر يقــع ضمــن اهتمامــات احلقــل السياســي وليــس األمنــي. واضــح مــن قيــام رئيــس الشــاباك بالتحذيــر مــن تصــدُّ
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.  https://www.calcalist.co.il/local_news/article/s1mpzo2go اآلتــي: 

تسيبي يسرائيلي وروني بينس، "مؤشر األمن القومي- بحث في الرأي العام 2020-2021"، موقع معهد أبحاث األمن القومي.  ٣

Http://www.inss.org.il/he/publication/strategic-survey-6/1/2021 )آخر مشاهدة في 2022/12/20(   

https:// دافيــد إيــرز ويــوآب ربينوفتــش، "رئيــس الشــاباك األســبق: االنقســام فــي املجتمــع مينــح املخربــن دافعيــة". موقــع واينــت، بتاريــخ 12 أيلــول 2022. انظــر/ي  4

.www.ynet.co.il/news/article/byw41gaei

https://bit.ly/3wHEGoS :5 موقع »املؤشر«، »إسرائيل تشعر أنها متصدعة-متصّدعة جًدا«، موقع »املؤشر«، بتاريخ ٣0 متوز 2022. انظر/ي

املصدر السابق.   6

جادي طاوب، "ليس ألي حزب احتكار حصري للكراهية"، موقع هآرتس، بتاريخ ١ أيلول 2022. انظر/ي:   7
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https://bit.ly/3XSKPuj الرابــط اآلتــي:  انظــر/ي 

دودي درور، "بدل أن تكرهوا احلريدمي- مكنوهم من االندماج في االقتصاد واملجتمع"، موقع غلوبس، بتاريخ 29 متوز 2022. انظر/ي:   9

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379992  
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 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalSecurity/News/pages/31,5,22%D7%90.aspx :الكنيســت، بتاريــخ ٣1 أيــار 2022. انظــر/ي
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بواســطة نصــب الكاميــرات فــي الطرقــات املوصولــة مبقــر تدخــل ســريع تابــع للتنظيــم. كمــا يفّعــل التنظيــم دوريــات جتــوب املدينــة، تكــون مســلحة حســب الضــرورة. 

فــي االجتمــاع األول للتنظيــم ُعرضــت مجموعــة مــن األســلحة اخلفيفــة التــي يوصــي التنظيــم باســتعمالها مثــل الســكاكن، العصــي، غــاز الفلفــل، الكاميــرات. كمــا 

حصــل احلاضــرون علــى تنزيــالت بقيمــة 100 شــيكل فــي ســعر دورة التدريــب علــى إطــالق النــار. كل هــذه التفاصيــل تتــرك االنطبــاع بــأن ميليشــيا يهوديــة مســلحة 

تقــام فــي املدينــة كمــا يحــدث فــي النقــب.


